Установа Спортски центар „Бор“ у Бору
Зелени булевар бб, 19210 Бор
Комисија за јавну набавку
Број: ЗАП – брoj ЈН 03/2017
27.09.2017. године
ЗАПИСНИК
О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
1) Поступак отварања понуда спроводи се дана 27.09.2017.године са почетком у 12 часова у
просторији зграде Установе Спортски центар „Бор“ у Бору – Ресторана „Медаља“.
2) Предмет јавне набавке број ЈН 03/2017 су Добра – Опрема за спорт – кошаркашка
конструкција са резервним деловима, рукометни голови, одбојкашки комплет.
Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН) : 37400000 - спортска роба и опрема
3) Укупна процењена вредност јавне набавке добра је износ од 3.583.333,00 динара без
урачунатог пдв-а.
Позив и конкурсна документација су објављени дана 18.09.2017. године на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца http://www.sportskicentarbor.com/
Критеријум за оцену понуда је била „најниже понуђена цена“.
4) Чланови комисије за јавну набавку који учествују у поступку отварања понуда су :
Чланa комисије
Члан комисије
Члан комисије

Гојко Џаковић
Дејан Станковић
Драган Кузмановић

5) Констатује се да нa отварању понуда присуствују овлашћени представници понуђача :
Марко Поповић, Мускулус ДОО Београд, по овлашћењу 952/10 од 26.09.2017
6) Поступку отварања понуда присуствују и друга лица: Нема
7) Благовремено, до дана 27.09.2017. године до 1200 сати пристигле су понуде следећих
понуђача и то по наведеном редоследу:
Ред. Број Заводни бр.код
Наручиоца
1.
1417

2.

1419

Назив понуђача
Спорт Едукалис
Јабланичка 3и, 11032 Београд
Мускулус ДОО Београд
Војводе Степе 346,11000 Београд

Неблаговремено приспеле понуде: Нема

Датум
пријема
27.09.2017

Час
пријема
0745

27.09.2017

0955

8) У поступку јавне набавке су учествовали следећи понуђачи и дали следеће услове:
1) Назив понуђача: “Спорт Едукалис„ , Јабланичка 3и, 11032 Београд
Заводни бр. понуде код Понуђача: 685 oд 20.09.2017.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
2.686.318,00 динара
Висина ПДВ-а: 537.263,60 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 3.223.581,60 динара
Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а

2.686.318,00 динара

Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом

3.223.581,60 динара

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни рок
Место и начин испоруке

45 дана од дана пријема фактуре
потписане од стране овлашћеног лица
Наручиоца
30 дана од дана отварања понуде
(минимум 30 дана од дана отварања
понуде )
15 дана од дана закључења уговора ( не
дуже од 15 дана )
24 месеца
Установа Спортски центар „Бор“ у Бору
Зелени булевар бб, 19210 Бор

2) Назив понуђача: Мускулус ДОО Београд , Војводе Степе 346,11000 Београд
Заводни бр. понуде код Понуђача: 952 oд 26.09.2017.
Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 3.579.000,00 динара
Висина ПДВ-а: 715.000,00 динара
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 4.294.800,00 динара
Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а

3.579.000,00 динара

Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом

4.294.800,00 динара

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни рок
Место и начин испоруке

30

дана од дана пријема фактуре

потписане од стране овлашћеног лица
Наручиоца
35 дана од дана отварања понуде (
минимум 30 дана од дана отварања
понуде )
15 дана од дана закључења уговора ( не
дуже од 15 дана )
24 месеца
Установа Спортски центар „Бор“ у Бору
Зелени булевар бб, 19210 Бор

9) Уочени недостаци у понудама: Понуђач Спорт Едукалис није доставио доказ FIBA level 1
сертификат за први ниво такмичења , као ни превод на српском.
Из достављеног каталога уочено је да кошаркашка стаклена табла дебљине 10 мм , док је наручиоц
захтевао 12 мм те понуђено добро не задовоњава наведени захтев наручиоца.
10) Евентуалне примедбе представника понуђача које се односе на поступак отварања понуда:
Представник понуђача Мускулус ДОО Београд износи сумњу у веродостојност достављене
потврде за референце, јер је потврда издата од стране занатске радње која је сама произвођач
опреме, из приложеног се не може видети ком спортском објекту су наведена добра испоручена.
11) Потписи чланова Комисије :
Члан комисије
Члан комисије
Члан комисије

1.
2.
3.

Гојко Џаковић
Дејан Станковић
Драган Кузмановић

12) Потписи присутних овлашћених представника понуђача:
Ред. број
1.

Име и презиме

Потпис

2.
13) Разлози због којих је овлашћени представник понуђача одбио да потпише записник: Нема
14) Поступак отварања понуда за набавку добра завршен је у 1235 сати.
Записник водила Драгана Лабан __________________.

15) Понуђачима – овлашћеним представницима који су присуствовали поступку отварања понуда

за ЈН 03/2017, копија записника је уручена по отварању понуда, а осталим понуђачима биће
прослеђена у року од 3 дана од дана отварања понуда.

У Бору, дана 27.09.2017.године
Примио дана __________________

